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Wyposażenie stanowisk łóżkowych w panele przyłóżkowe w Szpitalu Chorób Płuc w 
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Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach" 
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1. Nazwa zamówienia: 
Wyposażenie stanowisk łóżkowych w panele przyłóżkowe w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach 
powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś 
priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na 
realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc 
im. Św. Józefa w Pilchowicach". 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 27 paneli przyłóżkowych w tym Oddziale. 
 

3. Opis stanu istniejącego: 
W szpitalu nie ma zintegrowanych i funkcjonalnych paneli przyłóżkowych w salach chorych. 
Pobór tlenu medycznego, a w kilku miejscach dostęp do próżni realizowany jest z gniazd zabudowanych 
bezpośrednio w ścianach. Część sal została wyremontowana w 2016r i układ gniazd tlenowych jest w 
przybliżeniu skorelowany z właściwie ustawionym łóżkiem. Pozostała część sal zostanie wyremontowana do 
końca czerwca 2022r i w tych salach instalacja tlenowa oraz częściowo instalacja próżni zostaną 
sprowadzone w okolice docelowego montażu paneli przyłóżkowych. 
Ponadto w salach które są już po remoncie na ścianie w okolicach wezgłowia łóżka jest naścienna lampka, 
gniazda elektryczne oraz radiowy przycisk przyzywowy. 
 

4. Opis wymagań – INSTALACJA PRZYZYWOWA 
4.1 Opis ogólny 

Wymagane jest zintegrowanie sprzętowe panelu przyłóżkowego z przyciskiem instalacji przyzywowej 
objętym odrębnym postępowaniem. 
 

5. Opis wymagań – PANELE PRZYŁÓŻKOWE 
5.1 Opis ogólny 

Panele przyłóżkowe mają stanowić zintegrowany element komfortu obsługi pacjentów leżących na salach 
chorych. Wymagane wyposażenie paneli wynika z potrzeb zidentyfikowanych przez Zamawiającego i zostało 
opisane w punktach poniżej. 
Zamawiający oczekuje, że panele będą wykonane w sposób estetyczny, bezpieczny w obsłudze, łatwy w 
utrzymaniu czystości, odporny na środki dezynfekcyjne. 
Panele muszą być wykonane w zgodzie z aktualnymi normami, muszą posiadać certyfikat CE 
potwierdzający tę zgodność oraz być oznaczone etykietą z symbolem CE i przynależnymi informacjami jak 
np. typ, model, nr seryjny, data produkcji, producent itp. 
Klasyfikacja paneli jako wyrobu medycznego: IIb 
 
Panele smukłe, wykonane z profili aluminiowych, oddzielne kanały na instalację elektryczną i gazy 
medyczne, kanał o grubości min. 70mm. 
Obudowa panelu i jej maskownice mają umożliwiać łatwy demontaż w celu jej otwarcia dla wykonania 
podłączeń elektrycznych, wymiany źródeł światła, serwisowania itp. 
 
Otworowanie pod instalacje elektryczne i gazy medyczne powinno być dostosowane do przewidywanej ilości 
oprzewodowania jakie będzie konieczne do wprowadzenia do panelu. Dochodzące instalacje elektryczne 
muszą zostać przyłączone do przygotowanych na ten cel kostek przyłączeniowych stanowiących 
wyposażenie wewnętrzne panelu. 
 
Wskazane jest aby istniała możliwość wyboru kolorystyki albo motywu dekoracyjnego, aby można je 
estetycznie wkomponować w zmodernizowane sale na Oddziale. 
 
Wykonawca w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy przekaże rysunki wizualizacyjne paneli opisanych w 
SOPZ wraz z umiejscowieniem przyłączy gazów medycznych i przewodów elektrycznych. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ulokowania elementów stanowiących wyposażenie panelu 
pokazane na rysunku wizualizacyjnym, o ile będzie to technicznie możliwe. 
 
Długość paneli: 
a) 130 cm (+/-2cm) – 23 sztuki (wyposażenie panelu i orientacyjne rozmieszczenie wyposażenia podano w 
załączniku nr 2) 
b) 100 cm (-2cm) – 1 szt (wyposażenie panelu i orientacyjne rozmieszczenie wyposażenia podano w 
załączniku nr 3) 
c) 160 cm (-2cm) – 3 sztuki (wyposażenie panelu i orientacyjne rozmieszczenie wyposażenia podano w 
załączniku nr 4) 
 
Wykonawca dostarczy panele i wykona m.in.: 



- demontaż istniejących gniazd tlenowych w salach (16szt) 
- zamontuje panele do ścian 
- wykona kompletne podłączenia gniazd gazów medycznych (tlen i próżnia), z uwzględnieniem ewentualnej 
konieczności przeróbki tych instalacji na odcinkach do ok. 1m 
- Wykona podłączenie instalacji elektrycznej z uwzględnieniem ewentualnej konieczności przeróbki tej 
instalacji na odcinkach do 50 cm. 
Otworowanie dla przycisku wezwania pomocy (alarmowy) w panelu przyłóżkowym zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu przyzywowego. 

5.2 Wyposażenie panelu o dł. 130cm (ilość paneli 23 szt) 
a) 3 x gniazdo 230V 
b) 1 x gniazdo RJ45, kat 6E, ekranowane 
c) 1x dwu klawiszowy wyłącznik oświetlenia (klawisz obsługujący oświetlenie miejscowe (dolne) i klawisz 
obsługujący oświetlenie nocne) 
d) 1x wyłącznik oświetlenia ogólnego 
e) ) 1 x przycisk klapkowy, radiowy systemu przyzywowy  (przycisk przekaże Zamawiający ok. 30 dni przed 
terminem montażu panelu) 
f) 1 x gniazdo dedykowanego manipulatora przyłóżkowego (przekaże Zamawiający ok. 30 dni przed 
terminem montażu panelu ) 
g)  1 x moduł radiowy systemu przywoławczego (przekaże Zamawiający ok. 30 dni przed terminem montażu 
panelu ) 
h) 1 x oświetlenie ogólne (w górnej części panelu) – świetlówka tradycyjna T5 39W (dł. ~85cm) o barwie 
światła 840 (~4000K) 
i) 1 x oświetlenie miejscowe (w dolnej części panelu) – moduł LED 14W o barwie światła ~4000K 
j) 1 x oświetlenie nocne LED ~3W, typ GU10, o barwie światła ~4000K 
k) 1 x gniazdo tlenowe w systemie AGA 
l)  1 x gniazdo poboru próżni w systemie AGA; montaż takich gniazd dotyczy 6 sztuk paneli 
m) 2 x gniazdo ekwipotencjalne 

5.3 Wyposażenie panelu o dł. 100cm (ilość paneli 1 szt) 
a) 3 x gniazdo 230V 
b) 1 x gniazdo RJ45, kat 6E, ekranowane 
c) 1x dwu klawiszowy wyłącznik oświetlenia (klawisz obsługujący oświetlenie miejscowe (dolne) i klawisz 
obsługujący oświetlenie nocne) 
d) 1x wyłącznik oświetlenia ogólnego 
e) 1 x przycisk klapkowy, radiowy systemu przyzywowy  (przycisk przekaże Zamawiający ok. 30 dni przed 
terminem montażu panelu) 
f) 1 x gniazdo dedykowanego manipulatora przyłóżkowego (przekaże Zamawiający ok. 30 dni przed 
terminem montażu panelu ) 
g)  1 x moduł radiowy systemu przywoławczego (przekaże Zamawiający ok. 30 dni przed terminem montażu 
panelu ) 
h) 1 x oświetlenie ogólne (w górnej części panelu) – świetlówka tradycyjna T5 24W (dł ~55cm) o barwie 
światła 840 (~4000K) 
i) 1 x oświetlenie miejscowe (w dolnej części panelu) – moduł LED 14W o barwie światła ~4000K 
j) 1 x oświetlenie nocne LED ~3W, typ GU10, o barwie światła ~4000K 
k) 1 x gniazdo tlenowe w systemie AGA 
l)  1 x gniazdo poboru próżni w systemie AGA 
m) 2 x gniazdo ekwipotencjalne 

5.4 Wyposażenie panelu o dł. 160cm (ilość paneli 3 szt) 
a) 6 x gniazdo 230V 
b) 1 x gniazdo RJ45, kat 6E, ekranowane 
c) 1x dwu klawiszowy wyłącznik oświetlenia (klawisz obsługujący oświetlenie miejscowe (dolne) i klawisz 
obsługujący oświetlenie nocne) 
d) 1x wyłącznik oświetlenia ogólnego 
e) ) 1 x przycisk klapkowy, radiowy systemu przyzywowy  (przycisk przekaże Zamawiający ok. 30 dni przed 
terminem montażu panelu) 
f) 1 x gniazdo dedykowanego manipulatora przyłóżkowego (przekaże Zamawiający ok. 30 dni przed 
terminem montażu panelu ) 
g)  1 x moduł radiowy systemu przywoławczego (przekaże Zamawiający ok. 30 dni przed terminem montażu 
panelu ) 
h) 1 x oświetlenie ogólne (w górnej części panelu) – świetlówka tradycyjna T5 54W (dł. ~115cm) o barwie 
światła 840 (~4000K) 
i) 1 x oświetlenie miejscowe (w dolnej części panelu) – moduł LED 14W o barwie światła ~4000K 
j) 1 x oświetlenie nocne LED ~3W, typ GU10, o barwie światła ~4000K 
k) 1 x gniazdo tlenowe w systemie AGA 
l)  1 x gniazdo poboru próżni w systemie AGA; montaż takich gniazd dotyczy wszystkich 3 sztuk paneli 



m) 2 x gniazdo ekwipotencjalne 
5.5 Opis dla elementów osprzętu 

Dla ujednolicenia organizacji, estetyki i przejrzystości zaleca się częściowe pogrupowanie elementów w 
sposób umożliwiający użycie np. ramek wielokrotnych, albo zlicowanie z powierzchnią panela. 

5.6 Oświetlenie ogólne 
Sposób zabudowy oświetlenia ogólnego zgodny z obowiązującymi standardami. 
Na panelu zamontowany wyłącznik jednoklawiszowy. 

5.7 Oświetlenie miejscowe i oświetlenie nocne 
Sposób zabudowy oświetlenia miejscowego i nocnego zgodny z obowiązującymi standardami. 
Na panelu zamontowany wyłącznik dwuklawiszowy (np. dwuklawiszowy wyłącznik dzwonkowy). Jeden 
klawisz do załączania i wyłączania oświetlenia miejscowego, drugi klawisz do załączania i wyłączania 
oświetlenia nocnego. Ponadto działanie tych klawiszy ma być zdublowane z działaniem przycisków do 
sterowania oświetleniem w manipulatorze np. załączenie oświetlenia nocnego może zostać dokonane za 
pomocą klawisza na panelu przyłóżkowym, a następnie ma istnieć możliwość wyłączenia oświetlenia 
nocnego za pomocą przycisku na manipulatorze gruszkowym. 

5.8 Opis dla gniazd gazów medycznych 
Gniazda gazów medycznych w systemie AGA. 
Gniazdo tlenowe z blokadą na godzinie „6” 
Gniazdo poboru próżni z blokadą na godzinie „6”. 

5.9 Gniazda ekwipotencjału 
Systemowe gniazda pojedyncze albo pojedyncze punkty przyłączeniowe ekwipotencjału. Bolce 
gniazd/punktów nie gwintowane, dostosowane do używania wtyczek. 

5.10 Oznaczenia 
Oznaczenia i opisy na wybranych elementach wyposażenia panelu współgrające z 
oznaczeniami/kolorystyką/symboliką elementów instalacji przyzywowej. Oznaczenia te powinny się 
cechować długotrwałą odpornością na działanie środków dezynfekcyjnych, trwałością barw, kolorów oraz 
odpornością na działanie mechaniczne pochodzące z typowego użytkowania. Oznaczenia te mają być 
jednoznaczne i czytelne. 

5.11 Kolorystyka 
Zamawiający wymaga aby można było dokonać wyboru kolorystyki panelu albo jego motywu. 
 

6. Opis prac oraz zasobów towarzyszących wymaganych od Wykonawcy 
6.1 W związku z tym, że od Wykonawcy nie wymaga się pełnego odtworzenia gładzi,  powłok 

malarskich lub innych wykończeń na ścianach, sufitach czy podłogach w miejscach demontażu 
lub montażu np. gniazd tlenowych, to Zamawiający wymaga odkuwania, bruzdowania, 
otworowania, wiercenia itp. w sposób przemyślany, staranny, powodujący jak najmniejsze 
zniszczenia tych elementów wykończeniowych. 

6.2 dokonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych (m.in. rezystancji izolacji skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej wszystkich elementów podlegających ochronie)  oraz prób 
szczelności i wydajności instalacji gazów medycznych – zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami 

6.3 Wykonawca zapewni we własnym zakresie: 
- materiały zabezpieczające strefę przyległą do montażu przed pyłem, kurzem,  uszkodzeniami wykładziny 
itp. (np. folia malarska, tektura), 
- urządzenia do utrzymania porządku w trakcie jak i po zakończeniu robót montażowo-instalacyjnych, np. 
odkurzacz przemysłowy, 
- materiały dla zabezpieczenia miejsc pracy niebezpiecznych pożarowo (np. gaśnice 
typu ABC oraz koc gaśniczy). 

6.4 Wykonawca wykona we własnym zakresie roboty porządkowe: 
- każdorazowo po wyjściu z danej sali chorych 
- na bieżąco w przypadku zanieczyszczenia pyłami przyległych przestrzeni i pomieszczeń 
 
 
 

7. Sposób realizacji 
7.1 Część prac będzie wykonywana w funkcjonujących salach chorych, dlatego też Wykonawca 

niezwłocznie po podpisaniu umowy uzgodni z Zamawiającym i sporządzi harmonogram prac 
pozwalający na sukcesywne wchodzenie do kolejnych sal chorych, pozostała część będzie 
zamontowana w wyremontowanych salach chorych. 

7.2 Wykonawca będzie prowadził prace montażowe i instalacyjne od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do max. 18.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w sposób 
powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla personelu i przestrzeni szpitala 

7.3 Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną i załącznikami, a 
także zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami krajowymi i unijnymi, aktualnymi 



zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi rozwiązań systemowych dla wybranych elementów i 
technologii, przepisami BHP, i z zachowaniem należytej estetyki. 

7.4 Przedmiot umowy należy wykonywać w sposób bezpieczny pod względem pożarowym 
(zwłaszcza podczas prac lutowniczych przy instalacji gazów medycznych), stosując w pobliżu 
miejsc pracy środki gaśnicze pierwszego kontaktu tj. gaśnice typu ABC oraz koc gaśniczy. 

7.5 Wykonawca zapewni wykonywanie montażu, instalacji, programowania przez pracowników 
posiadających wymagane kwalifikacje lub uprawnienia (np. do instalacji gazów medycznych). 

7.6 Wykonawca będzie koordynował prace Podwykonawców. 
7.7 Wykonawca zastosuje urządzenia, wyroby i materiały o odpowiednim gatunku i klasie 

wykonania, o trwałości przewidzianej do intensywnego lub profesjonalnego użytkowania, 
dopuszczone do obrotu i stosowania, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje, 
świadectwa jakości itp. 

7.8 W terminie zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia tzw. 
dokumentów odbiorowych w postaci: atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectw 
jakości, protokołów prób, testów lub sprawdzeń, instrukcji obsługi na dostarczone i 
zainstalowane urządzenia lub systemy, uprawnień i oświadczeń instalatora gazów medycznych. 

Całość należy złożyć w teczce zawierającej spis zakończony podpisem Wykonawcy. Niedostarczenie ww. 
dokumentów lub dokumentów niewłaściwych albo niekompletnych skutkować będzie przesunięciem terminu 
odbioru do czasu uzupełnienia braków wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi w zakresie terminu 
realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie minimum 2 dni robocze na sprawdzenie dokumentów 
uzupełnianych 

7.9 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowlanych, instalacyjnych, 
wyposażenia lub urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i 
doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

7.10 Ochrona mienia przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy pomieszczenie do złożenia urządzeń, 
sprzętu czy materiałów. Jednak to Wykonawca oceni czy jest ono odpowiednie i to Wykonawca 
przejmuje odpowiedzialność za złożone tam mienie. 

 
8. Kody CPV 
9. 33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne 

 
10. Integralność dokumentów 

Niniejszy SOPZ jest integralną częścią umowy. Zawarte w nim postanowienia należy rozpatrywać łącznie z 
Umową i jej pozostałymi załącznikami 
 

11. Załączniki do SOPZ 
 Zał nr 1 - lokalizacja obszarów przeznaczonych do remontu oraz obszarów aktualnie użytkowanych 
 Zał nr 1.1 – obszar nr 1 
 Zał nr 1.2 – obszar nr 2 
 Zał nr 1.3 – obszar nr 3 
 Zał nr 1.4 – obszar nr 4 
 Zał nr 2 – Szkic określający wyposażenie panelu przyłóżkowego dł 130cm 
 Zał nr 3 - Szkic określający wyposażenie panelu przyłóżkowego dł 100cm 
 Zał nr 4 - Szkic określający wyposażenie panelu przyłóżkowego dł 160cm 


